
BESLUITENLIJST VAN HET COLLEGE VAN 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HILLEGOM 15 september 2020 

 
 

Status Definitief 

Openbaar Ja 

Aanwezig Dhr. A. de Jong, wethouder;Dhr. A. van Erk, burgemeester;Dhr. F.Q.A. van 
Trigt, wethouder;Dhr. J.A. van Rijn, wethouder;Mevr. C.J. Hoekstra, 
wethouder;Mevr. I. Dirven, loco-secretaris 

Afwezig Mevr. C.B. Baauw, secretaris 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z-20-143288 - 333933 

Onderwerp Bijstelling duurzaamheidsambitie IKC Hillegom Weerlaan/Vosselaan 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

Bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en de raad voor te 
stellen om: 
 
1. De duurzaamheidambitie van het Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom bij 
te stellen van een energieleverend gebouw naar een energieneutraal gebouw. 
  

Samenvatting Op 20 september 2018 heeft de raad kennisgenomen van de kadernotitie 
'Nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) Hillegom' en de uitgangspunten voor 
de nieuwbouw van het IKC Hillegom locatie Weerlaan/Vosselaan. 
Voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom en de inrichting/aanpassing van de 
buitenruimte heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 
8.000.000. Om uitvoering te geven aan de duurzaamheidsambitie van de 
gemeente is het uitgangspunt om een energieleverend ('Plus op de meter') IKC 
te realiseren. Een energieleverend gebouw is dan ook het uitgangspunt van 
het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom waaraan het 
ontwerp dient te voldoen. Tijdens de ontwerpuitwerking is echter gebleken dat 
de extra zonnepanelen tbv een energieleverend gebouw een investering vergen 
die niet in een reële termijn terug te verdienen is. Er kan  een (financieel) betere 
situatie worden bereikt bij een energieneutraal IKC in plaats van een 
energieleverend IKC.  
Zowel de school als de gemeente kunnen niet optimaal profiteren van de te veel 
opgewekte energie. De stuurgroep IKC Hillegom adviseert aan de raad om de 
duurzaamheidsambitie bij te stellen van een energieleverend gebouw naar een 
energieneutraal gebouw.  
  
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149385 - 345358 

Onderwerp Evaluatie BOA uitbreiding Hillegom 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Evaluatie boa's-uitbreiding 
Hillegom" voor de raadscommissie op 1 oktober 2020. 

Samenvatting In 2018-2019 is  besloten om incidenteel tweemaal €50.000,- beschikbaar te 
stellen om de boa-formatie tijdelijk te verhogen van 1,7 fte naar 2,7 fte. Feitelijk 
is dit iets minder geworden omdat één boa gebruik heeft gemaakt van het 
generatiepact en een deel van de capaciteit gebruikt wordt voor het 
marktmeesterschap. Samenvattend bleef er de afgelopen twee jaar iets meer 
dan twee fte boa beschikbaar. Afgesproken is om in oktober 2020 een evaluatie 
aan te bieden, zodat kan worden beoordeeld in hoeverre het noodzakelijk is om 
de tijdelijke verhoging boa-formatie om te zetten naar een structurele verhoging 
boa-formatie. Tijdens de begrotingsbehandeling in oktober 2020 zal besloten 
worden of er financiële middelen voor structurele verhoging boa-
formatie worden vrijgemaakt. 
 



 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-149279 - 345144 

Onderwerp Presentatie politiecijfers 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Toezicht en Handhaving 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met het agenderingsvoorstel "Presentatie politiecijfers" voor de 
raadscommissie op 1 oktober 2020. 

Samenvatting De heer H. Woppenkamp, teamchef van politie team Bollen Noord, zal een 
presentatie geven over de politiecijfers. de commissie wordt daarnaast ook 
geïnformeerd over de inzet van politie en met name die van de wijkagenten. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-133460 - 342931 

Onderwerp Advisering Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020 

Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

Afdeling TM Juridische Zaken 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

In te stemmen met de adviezen (bijlage 11) over de agenda van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
behoudens het advies onder agendapunt 6 onderdeel 3, tweede bullit nog aan te 
houden. 
  

Samenvatting In de uitgestelde Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten wordt de uitslag van de ledenraadpleging van juni 2020 
ter bekrachtiging voorgelegd en staan onder andere voorstellen rond de 
uitvoering van eerdere ALV-moties en een wijziging van de VNG-statuten op de 
agenda. Vanzelfsprekend wordt daarbij aandacht besteed aan de actuele 
ontwikkelingen rond corona, de financiële problemen waarmee veel gemeenten 
al langer kampen en de VNG inzet in de komende periode om de belangen 
van de leden te behartigen. De ledenvergadering wordt digitaal gehouden. Het 
college stemt in met de uitgebrachte adviezen over de ALV agenda van 25 
september 2020. 
 
 
  

Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-137512 - 344946 

Onderwerp Advies inzake opsporingsvergunningen aardwarmte 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Kennis te nemen van bijgaande concept adviezen van de provincie 
Zuid-Holland inzake drie aanvragen voor opsporingsvergunningen 
aardwarmte; 

2. In te stemmen met bijgaande gezamenlijke reactie van de gemeenten 
in de Duin- en Bollenstreek. 

3. de burgemeester van Hillegom aan wethouder K. Hoekstra 
het volmacht te verlenen voor het (mede-)ondertekenen van 
bijgevoegde gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek. 

Samenvatting Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft drie aanvragen 
voor opsporingsvergunningen aardwarmte in onze regio ontvangen. EZK neemt 
de drie aanvragen in behandeling en beoordeelt die op grond van de 
Mijnbouwwet. Conform de Mijnbouwwet worden de aanvragen ter advisering 
voorgelegd aan onder andere de Provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-
Holland heeft de betreffende gemeenten verzocht om voor 21 september 2020 
te reageren op haar concept adviezen. Om hun reacties kracht bij te zetten, 



hebben de portefeuillehouders duurzaamheid van de Duin- en Bollenstreek 
bijgaande gezamenlijke reactie opgesteld. 
 
Besloten wordt kennis te nemen van bijgaande concept adviezen van de 
provincie Zuid-Holland inzake drie aanvragen voor opsporingsvergunningen 
aardwarmte en bijgaande gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek vast te stellen. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-119653 - 286665 

Onderwerp Presentatie GPR-gebouw Presentatie methode DGO 

Portefeuillehouder Mevr. K. Hoekstra, wethouder 

Afdeling TM Beleid en Advies 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.Het agenderingsvoorstel ’Presentaties GPR-gebouw en Methode DGO" vast te 
stellen. 
  

Samenvatting Op 11 juli 2019 is de motie Duurzaam Bouwen door de raad aangenomen. In 
deze motie verzoekt de raad het college onder andere om:  

 Door het organiseren van informatiebijeenkomsten en/of anderszins 
raad en college nader te informeren over GPR-gebouw (of een 
vergelijkbaar instrument), de impact van streefwaardes en de 
mogelijkheden van overige gebouwen en voor renovatie; 

GPR betekernt: Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Met het bijgevoegde 
agenderingsvoorstel maar daarbij teogevoegd een presentatie over de Methode 
DGO (= Duurzame GebiedsOntwikkeling) bij nieuwbouw, geven wij uitvoering 
aan dit deel van de aangenomen motie.  
 
Besloten wordt het agenderingsvoorstel "’Presentaties GPR-gebouw en Methode 
DGO" vast te stellen.. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-115885 - 341475 

Onderwerp Collegevoorstel vaststelling 3e grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Geheimhouding op te leggen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, aan de Raadscommissie en 
aan de Gemeenteraad op grond van respectievelijk artikel 
55 lid 1, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob op het stuk “3e grondexploitatie 
Woonzorgzone fase 3 (2020) d.d. 27 augustus 2020”, 
omdat openbaarmaking het financieel belang van de 
gemeente schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven 
nadat het project is gerealiseerd.  

Aan de raad voor te leggen het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de 
raad voorgelegd wordt om: 

1. De 3e grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 (2020) d.d. 27 
augustus 2020 vast te stellen. 

2. De bijbehorende begrotingswijziging A09 vast te stellen. 
3. De door het college opgelegde geheimhouding voor de 

bijlage "3e Grondexploitatie Woonzorgzone Elsbroek 
planfase 3" op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente 
schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven nadat het 
project is gerealiseerd. 

Samenvatting De rapportage bevat de belangrijkste uitgangspunten en het resultaat van de 3e 
grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 (2020). In een risicoanalyse wordt 
ingegaan op de financiële risico’s in de grondexploitatie. Daarnaast zijn de 
actuele inzichten in de grondexploitatie verwerkt.  
 
Besloten wordt om geheimhouding op te leggen aan het college van 
Burgemeester en Wethouders, aan de Raadscommissie en aan de Gemeenteraad 
op grond van respectievelijk artikel 55, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 2 
Gemeentewet juncto artikel 10 Wob op het stuk “3e grondexploitatie 



Woonzorgzone fase 3 (2020) d.d. 27 augustus 2020” en al hetgeen hierover is 
besproken in de vergadering, omdat openbaarmaking het financieel belang van 
de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven nadat het project is 
gerealiseerd. Tevens is besloten om aan de raad voor te leggen de 3e 
grondexploitatie Woonzorgzone fase 3 (2020) d.d. 27 augustus 2020 vast te 
stellen, de bijbehorende begrotingswijziging A09 vast te stellen en de door het 
college opgelegde geheimhouding voor de bijlage “3e Grondexploitatie 
Woonzorgzone Elsbroek planfase 3” op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat openbaarmaking het financieel 
belang van de gemeente schaadt. De geheimhouding wordt opgeheven nadat 
het project is gerealiseerd.  
 
 
  

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-18-034416 - 341191 

Onderwerp Kredietaanvraag onrendabele top DunantStaete 

Portefeuillehouder Dhr. A. de Jong, wethouder 

Afdeling TM Planvorming 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1.  Op grond van artikel 55, artikel 86 lid 2 en artikel 25 lid 2 Gemeentewet 
juncto artikel 10 Wob geheimhouding op te leggen op de bijlage 
"Stichtingskosten d.d. 14-05-2020"  aan het college van Burgemeester en 
Wethouders, de Raadscommissie en de Gemeenteraad, omdat openbaarmaking 
het financieel belang van de gemeente schaadt.  
 
2. Aan de raad voor te leggen bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de raad 
voorgesteld wordt om: 
   

1. Een projectbudget beschikbaar te stellen van € 400.000, ten laste van 
de algemene reserve, voor de dekking van de onrendabele top die 
ontstaat door het plan DunantStaete uit te breiden met het pand 
gelegen op het perceel Hoofdstraat 120/120A; 

2. De begrotingswijziging A10 vast te stellen, waarmee het projectbudget 
beschikbaar komt voor het project DunantStaete; 

3. De door het college opgelegde geheimhouding voor de memo inzake 
berekening DSP d.d. 31 augustus 2020 en voor de bijlage 
”Stichtingskosten d.d. 15-05-2020”, op grond van artikel 25 lid 3 
Gemeentewet juncto artikel 10 Wob te bekrachtigen, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt. De 
geheimhouding wordt opgeheven zodra het project is gerealiseerd. 

Samenvatting Al vele jaren wordt gesproken over ontwikkelplannen in het centrumgebied, 
tussen het HD-plein Zuid en de Hoofdstraat van Hillegom.  
Op 20 juni 2019 heeft de raad ingestemd met een nettobijdrage aan de 
onrendabele top van het plan DunantStaete. Hiermee is een belangrijke stap 
gezet in een mooier en beter centrum van Hillegom. Het plan voorziet in de 
sanering van winkelruimte, de realisatie van een extra verbinding naar het HD-
Plein en het toevoegen van appartementen. Tijdens voornoemde 
raadsvergadering is de raad geïnformeerd over de mogelijkheid om de panden 
aan weerszijden van het plan bij deze ontwikkeling te betrekken. Hierdoor zou 
mogelijk een kwalitatief nog beter en duurzamer plan tot stand kunnen komen. 
U bent toen geïnformeerd dat de extra bijdrage in de onrendabele top dan 
mogelijk zou toenemen met circa € 550.000,-.  
  
De gesprekken met de eigenaar van het pand aan de Hoofdstraat 134 hebben 
niet geleid tot een verbetering van het plan. Een dakopbouw of kap op het pand 
(Nissa) is onderzocht. Het pand ontbeert echter de uitstraling en maat dat een 
zelfstandig pand met kap logisch maakt. Het pand is stedenbouwkundig in de rij 
panden een ondergeschikt pand, dat zal het ook blijven. Zonder een dakopbouw 
vormt het pand aan de Hoofdstraat 134 een “schakel” en zou als zodanig ook 
moeten worden behandeld.  
 
De gesprekken met de eigenaar van het pand van het perceel Hoofdstraat 
120/120A, leiden wel tot een planoptimalisatie. Dit pand betrekken bij deze 
centrumplanontwikkeling leidt tot een veel aantrekkelijker en evenwichtiger 
ontwerp van DunantStaete.  
 
Besloten wordt om een projectbudget beschikbaar te stellen van € 400.000, ten 
laste van de algemene reserve voor de dekking van de onrendabele top die 
ontstaat door het plan DunantStaete uit te breiden met het pand gelegen op het 
perceel Hoofdstraat 120/120A, de begrotingswijziging A10 vast te stellen, 
waarmee het projectbudget beschikbaar komt voor het project DunantStaete 
en geheimhouding op te leggen op de bijlage "Stichtingskosten d.d. 14-05-
2020" aan het college van Burgemeester en Wethouders, de Raadscommissie en 
de Gemeenteraad en al hetgeen hierover is besproken in de vergadering, omdat 
openbaarmaking het financieel belang van de gemeente schaadt.  



Besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak / doc nr Z-20-145665 - 338917 

Onderwerp Deelname Hillegom aan rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 

Portefeuillehouder Dhr. F.Q.A. van Trigt, wethouder 

Afdeling TM JOSVC 

Het College van 
burgemeester en wethouders 

besluit 

1. Deel te nemen aan het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 
(CmK3). 
2. Te kiezen voor een jaarlijks matchingsbedrag van € 17.353,-- op basis van € 
0,79 per inwoner. 
3. Bijgevoegde verklaring te ondertekenen. 
  

Samenvatting Sinds 2013 nemen de basisscholen van Hillegom deel aan de rijksregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor de periode 2021-2024 heeft het Rijk een 
nieuwe regeling opgesteld. Met deze regeling, het CmK3, stelt het Rijk voor de 
duur van vier jaar stimuleringssubsidies beschikbaar voor binnen- en 
buitenschoolse activiteiten, zodat kwalitatief goede cultuureducatie wordt 
aangeboden. Hoofddoel van deze regeling is de kwaliteit van het 
cultuuronderwijs op scholen te versterken door het stimuleren van duurzame en 
intensieve samenwerking tussen het onderwijs en de culturele sector. CmK3 
biedt extra ruimte voor gelijke kansen voor alle kinderen in Holland Rijnland, 
speelt in op het nieuwe curriculum en verbindt binnen- en buitenschools 
leren. De ingeslagen ontwikkeltrajecten van CmK1 en CmK2 worden voortgezet 
en daarnaast wordt het programma uitgebreid met buitenschoolse activiteiten, 
bijvoorbeeld 'Verwonder om de Hoek', waarin kinderen de kans krijgen actief, 
creatief en onderzoekend aan de slag te gaan. Kunstgebouw (Provinciale 
organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in Zuid-Holland) vraagt 
voor de deelnemende gemeenten in de regio Holland Rijnland subsidie aan bij 
het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De bijdrage per deelnemende 
gemeente wordt door het FCP gematcht. Hiervoor moet een verklaring door het 
college worden ondertekend. 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 


